
Samenvattend verslag van de bijeenkomst Stadsstrand, d.d. 6 oktober 2021 
Aanwezig: Zoë van de Borg (Nijestee), Fien Slors, Andor Aaldriks, Teun Dijkhuis (bewonersorganisatie 
Hortusbuurt-Ebbingekwartier), Mickey (DOT), bewoners: Ludi de Wolf, Reina en Patrick, Gerrien 
Mansens, Bastiaan van Houttum, Coby van Niejenhuis en gemeente: Ron Torenbosch, Ewoud van 
Smeden en Joke Sissing  
 
De gemeente is bezig, op verzoek van de gemeenteraad, een evaluatie te maken van de genomen 
maatregelen van deze zomer. De behandeling hiervan in de raad zal waarschijnlijk in  
december/januari plaatsvinden. De bewoners zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 
De bewoners merken op dat een eerdere notitie hierover goed verwoord was en men zich daardoor 
gehoord voelt. 
 
In juli zijn diverse maatregelen genomen: bordjes bij de Vrydemalaan, dixies, extra afvalbakken, 
afspraken met DOT, extra fietsenrekken, extra menskracht (BOA’s), tekstkarren, alcoholverbod en 
een stiltegebod na 22.00 uur. 
Bastiaan van Houttum meldt dat de tekstkarren effectief waren en zo ook het stiltegebod en het 
alcoholverbod. Echter toen de tekstkarren weer weg waren was de overlast weer terug! Met name 
tijdens de Kei-week was het erg. Wat ook goede invloed heeft gehad was de milde zomer. Toch heeft 
Bastiaan een verandering gezien. 
Door de gemeente wordt beaamt dat er momenteel veel geluidsoverlast in de hele stad wordt 
ondervonden. Vermoedelijk heeft dit nog te maken met de Coronamaatregel dat de horeca om 00.00 
uur dicht moet zijn. 
 
De bewoners vragen zich af hoe het met de handhaving is gesteld. Als de politie alleen maar 
wegstuurt en geen boetes uitdeelt dan blijft de overlast bestaan.  Er komen namelijk steeds nieuwe 
groepjes.  Echter als er boetes worden uitgeschreven dan zal dit zich snel verspreiden onder de 
doelgroep! 
Patrick merkt op dat zolang het stadsstrand wordt gefaciliteerd met voorzieningen (dixies, 
fietsenrekken e.d.) de overlast niet weg gaat en er steeds meer mensen op af komen. Het is nu een 
ontmoetingsplek geworden. Ook doordat het strand groter is geworden en er een ponton 
bijgekomen is. Patrick vraagt zich af of het stadstrand wel op deze plek hoort. 
Bastiaan van Houttum merkt op dat de RUG ook ongebreideld (buitenlandse) studenten toelaat. Ron 
Torenbosch vult aan dat er ook meer hoogbouw komt (zonder tuin) en deze mensen ook 
recreatieplekken nodig hebben. 
 
Bastiaan beveelt aan meer reclame voor andere (zwem)plekken te maken. Ron Torenbosch geeft aan 
dat dit ook via sociale media is gebeurd onder de noemer Groningse Zomer. Ook de stewards heeft 
Bastiaan maar 2 keer gezien en daarna niet meer. Dat is jammer want als de stewards op tijd 
beginnen met waarschuwen dat het na 22 uur stil moet zijn,  vertrekken er ook mensen eerder. 
Ten aanzien van communicatie wil Bastiaan er op wijzen dat de borden met huisregels tweetalig 
moeten zijn, want er komen veel buitenlandse studenten. Ook zijn de borden niet goed zichtbaar. 
Inmiddels springen mensen ook aan de overkant van het strand  het water in. 
 
Patrick is ook van mening dat er minder plek gemaakt moet worden. Het ponton hier weghalen 
maakt dat er ook minder mensen zullen komen omdat er dan géén plek is. 
Opgemerkt wordt dat DOT ook muziek draait. Mickey ontkent dat er geluidoverlast door DOT wordt 
veroorzaakt. De muziek staat binnen héél zacht! 
De bewoners vragen zich af waarom de tekstkarren niet in september zijn teruggezet toen het weer 
heel mooi weer werd en was. 
 
 



Ludi de Wolf merkt op dat het ponton nu functioneert als een festival op het water en ziet graag dat 
het ponton weer verdwijnt. Ook heeft zij politie langs zien rijden die niet eens meer uitstapt! Wellicht 
heeft dit dan met de groepsgrootte maken, maar de bewoners kunnen er niet van slapen! Een hoge 
boete is volgens de omwonenden de beste remedie om de overlast in te dammen. Er zijn al geluiden 
in de buurt dat mensen erom gaan verhuizen. Coby van Niejenhuis bevestigt dit beeld.  
Zowel de bewoners als de gemeente zijn benieuwd hoeveel boetes er door de politie zijn 
uitgeschreven. De gemeente doet hierover navraag. 
 
Gevraagd wordt hoe lang het stadsstrand hier nog blijft. Het zou toch tijdelijk zijn? 
Zoë van de Borg meldt dat de studio’s van Nijestee in ieder geval tot 1 april 2024 blijven staan zoals 
de planning er nu uitziet. 
 
Met name het ponton wordt als een onveilige situatie gezien doordat er teveel mensen op staan die 
onder invloed van alcohol en/of drugs zijn. 
De bewoners geven aan dat ze fietsstewards hebben gemist die de boel een beetje op orde houden. 
Daarnaast wordt er (geluid)overlast ondervonden van lachgas gebruik. Binnen de gemeente wordt 
momenteel gekeken of het lachgasverbod in het uitgaansgebied kan worden uitgebreid omdat 
inderdaad het lachgas gebruik zich nu naar de randen van de binnenstad verplaatst. 
Verder wordt gevraagd of het stiltegebod niet kan worden vervroegd van 22.00 naar 20.00 uur in 
verband met kleine kinderen in de buurt. 
De bewoners dringen aan om te blijven handhaven omdat hier een preventieve werking van uitgaat. 
 
Ron Torenbosch bedankt de aanwezigen voor de inbreng. Joke Sissing maakt hiervan een 
samenvattend verslag dat wordt toegestuurd. 
 

 


